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Notulen van 30 Oktober 2018
Aanwezig; Inge Jongeneel (Coördinator binnen het gemeentehuis voor de Wijkplatforms)
Leden Wijkplatform; Joep van Tilburg, Jan de Wit, Chris van Beek, Albert van Beek.
Raads- en commissieleden; Dianne de Kwant (CU), Marcel Godschalk (PRO98),
Arend Kleijer (SGP).
Bewoners; De heren B. Veenhuizen, J.P. Kakebeeke en E. Hendriksen.
Politie; Marten de Blecourt (Wijkagent)
Opening; Inge opent de vergadering
1. Mededelingen en vaststellen agenda;
a. Mededelingen secretaris.
 Joep van Tilburg heet Dianne de Kwant van harte welkom, zij is voor deze
vergadering de vervangster voor Peter Spruit (CU)
 Ook onze nieuwe wijkagent Marten de Blecourt wordt welkom geheten. Hij is in
de plaats gekomen van Henk Vonder, deze is verhuist naar Nijkerk.
 Secretaris heeft een gesprek gehad op uitnodiging van de heer Kakebeeke uit
Blankensgoed en hem uitgelegd hoe het wijkplatform in de wijk staat en hoe zij
werkt en waar zij voor staat.
 Joep heet de aanwezige bewoners welkom.
 Joep heeft namens het wijkplatform onze voormalige wijkagent Henk Vonder
persoonlijk bedankt voor de prettige samenwerking en zijn inzet die Henk vele
jaren voor ons en Voorthuizen heeft gedaan.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 4 oktober 2018;
a. Notulen worden goedgekeurd.
 Marten de Blecourt zal een artikel schrijven voor onze Nieuwsbrief.
 Onze Nieuwsbrief zal per E-mail aan de Raads - en commissieleden worden
verstrekt.
3. Veiligheid;
a. Meldingen;
 Onze nieuwe wijkagent Marten de Blecourt wordt welkom geheten en stelt
zichzelf voor. Marten geeft te kennen er erg veel zin in te hebben , men zal hem
regelmatig op de fiets door Voorthuizen zien rijden.
 Inge geeft uitleg over het wel of niet aanwezig zijn van deskundigen op de
vergadering. In voorbereiding op de wijkplatformavond wordt de agenda
opgemaakt door Joep en de Wijkplatformcoördinator. Mocht hieruit blijken dat
het invliegen van een deskundige wenselijk is dan zal de Wijkplatformcoördinator hiervoor zorgen.
 De avond, georganiseerd door de wijkplatforms voor de inwoners van
Voorthuizen, over de Veiligheidsmonitor op 23 oktober 2018 was erg goed en
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had een grote opkomst. Hieruit zijn veel punten voor ons wijkplatform naar
voren gekomen en zullen worden uitgewerkt. De gemeente gaat hierover nog in
samenspraak met de politie, de wijkplatformen en het Plaatselijke Belang.
Het verslag van de uitkomsten staat op de gemeentelijke website en onze
Nieuwsbrief.
Op deze avond was ook een energieloket aanwezig waar de mensen allerlei
informatie over het energievraagstuk konden krijgen.
b. Acties;
 Wat is de st.v.z. van het politieke debat om in Voorthuizen een ambulancepost
te stationeren. Inge heeft van haar collega het volgende antwoord hierop
gekregen:
Het politieke debat gaat niet over ambulanceposten maar over aanrijtijden van
ambulances in spoedgevallen.
De regionale ambulancevoorziening in Gelderland - Midden is interregionale
samenwerking aan het zoeken; er wordt onderzocht in hoeverre er ook vanuit
Amersfoort en Ermelo ambulanceritten uitgevoerd kunnen worden in onze regio
In mei zal er over de voortgang worden gerapporteerd.
Ambulancezorg is overigens geen verantwoordelijkheid van gemeenten maar
van zorgverzekeraars
Henk Wiesnekker (CU) is hier mee bezig.
De aanrijtijden voor Garderen blijft tot op heden nog steeds een blinde vlek.
4. Verkeer;
a. Plannen en activiteiten;
 Het eenzijdig parkeerverbod op de Roelenengweg voor de zaterdagen zal na
goedkeuring van de politie 6 weken ter inzage worden gelegd en vervolgens
worden ingevoerd.
 De aanleg van het T-plateau op de kruising van de Sportparkstraat met de
Roelenengweg is uitgesteld i.v.m. rioleringswerkzaamheden voor de
Roelenengweg volgend jaar.
 Het wijkplatform heeft overleg gehad met de afdeling verkeer over de situatie
op de parkeerplaats langs het kruitvat en de Jumbo. Dit is in samenspraak met
de Vereniging van Eigenaren van de betreffende appartementen gebeurd.
Alle partijen zijn het erover eens dat de huidige situatie niet wenselijk is. Er zijn
een aantal voorstellen aan de gemeente gedaan, deze zullen worden
uitgewerkt. Daar is ook de medewerking van Liander voor nodig i.v.m. het
verplaatsen van het trafohuisje. Dit is technisch mogelijk, maar daar hangt een
aardig kostenplaatje aanvast. In het kader van de plannen van een verkeersluw
centrum in Voorthuizen heeft het wijkplatform dit knelpunt ingebracht.
b. Acties;
 Het Wijkplatform vraagt wanneer de gemeente uitslag kan geven over de
uitkomst van het onderzoek over de Rotonde de Punt. De gemeente (afdeling
Verkeer en Infra) heeft het volgende geantwoord.
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Wij sturen binnen enkele weken een uitnodiging naar beide wijkplatforms en
Plaatselijk Belang voor een bijeenkomst waarin de resultaten van het
onderzoek en de aanbevelingen van het adviesbureau worden
gepresenteerd. Ze zijn reeds gedeeld met de wethouder. Na die bijeenkomst
zal het college beslissen hoe nu verder.
Op de vraag van het wijkplatform om, naar aanleiding van een brief van
mevrouw Thomassen, een voetpad aan te leggen tussen de Kerkstraat en de
begraafplaats, is door de gemeente in behandeling genomen. Joep zal daartoe
een voorstel doen aan de gemeente.
Vragen aan de afdeling verkeer of de drempel bij de Aldi straks tijdens de
renovatie van de weg niet verbeterd kan worden.
Voorstellen doen en een reactie geven over de studie van de gemeente
omtrent de verkeerssituatie rond de Jumbo te verbeteren.
Er is een klacht over de distributie en overladen van goederen van de Jumbo.
Albert van Beek heeft informatie hierover.
Via Jan de Wit is er een verzoek van bewoners van de Rembrandstraat binnen
gekomen voor extra parkeerplaatsen. Dit zou met het verbeteren van het
centrum in een groter plan meegenomen kunnen worden. Dit zal tijdens het
overleg wat wij hebben met Verkeer besproken worden, gelijk met het
overleg over de omgeving van de Jumbo.
Op de tekening van de rotonde tussen de Rubensstraat en Pootje - Noord
nabij de begraafplaats staat geen voetpad gepland. Ook dit zal in het overleg
worden meegenomen.

5. Communicatie;
a. Plannen en activiteiten;
 Het Wijkplatform zal worden uitgebreid met de rechterzijde van de
Rubensstraat en de Prinsenweg t/m nummer 23 op verzoek van bewoners. Dit
omdat het anders een verloren stukje is tussen Blankensgoed en de
gemeentegrens van Nijkerk. De bewoners zullen worden ingelicht.
6. Openbare ruimte;
a. Verharden van het pad tussen het Molenveen en de Bakkersweg is uitgevoerd.
b. De kerstboom zal een nieuwe plaats in het centrum krijgen n.l. tegen over de
winkel van de DA drogist, daarvoor zijn de klokken verwijderd. Deze waren al
enige tijd defect.
c. Inge Jongeneel geeft de st.v.z. weer van het groenafval depot.
 Bij de voorbereiding van de programma begroting is er ook een vraag over het
depot gesteld. Denk dat dit antwoord passend is.
8. Speerpunt Afvalbeleid: Wat is de stand van zaken omtrent verplaatsing van
het huidige depot aan de Roelenengweg?
Cody (hhofd afd):
Dat is nog in onderzoek. Het voormalige terrein van voetbalvereniging De
Kieviten aan de Baron van Nagellstraat in Voorthuizen lijkt op het eerste
gezicht niet geschikt voor het depot. Dat blijkt uit een eerste verkenning.
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Past zo'n voorziening wel bij de entree van Voorthuizen?
Bij de evaluatie van het afvalstrategie in 2019 zal over de eventuele
verplaatsing van het depot meer bekend zijn.
d. Jan de Wit geeft uitleg over de beplanting en speeltoestellen voor kinderen tot
6 jaar bij het Vlasbekje. Hiervoor vind overleg plaats met de bewoners.
e. Op het terrein van de Oranjevereniging is een bedrijf gevestigd. Omwonenden
hebben aangegeven hier overlast van te ondervinden, vooral ’s nachts is er lawaai
overlast. Het wijkplatform heeft daarvoor een klacht bij de gemeente neergelegd.
Deze heeft de zaak nu in behandeling. De zaak ligt bij de OddV (Omgevingsdienst
de Vallei). Erwin Koers behandeld deze.
7. Sociaal / Volkshuisvestelijke onderwerpen;
a. Meldingen,
 Inge Jongeneel geeft uitleg over de nieuwe functie van "Gebiedsregisseur”
De rol van de gebiedsregisseur is dat hij of zij het aanspreekpunt wordt voor
alle verenigingen en de inwoners voor zijn gebied. De gemeente gaat in 2
gebieden een pilot draaien en bij goedkeuring wordt de gemeente opgedeeld
in een aantal gebieden en zullen de functies van de oude wijkcoördinatoren
komen te vervallen. De gebiedsregisseur zal direct onder de directie van de
gemeente vallen.
b. Plannen en activiteiten,
 Het wijkplatform Voorthuizen-centrum heeft het plan om in januari 2019 een
gezamenlijke avond te organiseren in het Trefpunt. Dit om het programma
Woonbewust van Welzijn Barneveld in combinatie met een senioren avond
onder de aandacht te brengen bij de inwoners van Voorthuizen. Dit gaat in
nauwe samenwerking met de gemeente en Welzijn Barneveld. Verder zullen
wijkplatform-oost en het PBV deelnemen.
c. Acties,
 Op 19 november houden we een wijkschouw samen met de afdeling van BOR
t.a.v. het hondenbeleid. Dit houdt in, zijn er wel voldoende uitlaat- en uitren
plekken voor honden en staan er wel voldoende afvalbakken.
Chris geeft te kennen graag mee te lopen. Verder wordt het op de website
gezet en komt er een publicatie in de krant. Streven is om voornamelijk
hondeneigenaren mee te laten lopen.
8. Bespreking van de aandacht- en verbeterpuntenlijst;
 Nr’s 32, 36 en 46 vallen onder het nieuwe centrumplan.
 Nr. 90a is uitgesteld door het plannen van riolerings werkzaamheden.
 Nr. 101 zie punt 90a.
 Nr. 108 is onderhanden en blijft onze aandacht houden.
 Nr. 119 Tussen het Wpf-vc en de afd. verkeer is er overeenstemming, het ligt
te beoordeling bij de politie.
 Nr. 122 Is onderhanden.
 Nr. 123 Is onderhanden.
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Nr.124 Bedrijvigheid op het Oranjeterrein ligt bij de Oddv.
Nr. 125 Het legen van de glascontainers bij de ingang van de parkeerplaats
langs de Hoofdstraat houdt het verkeer op.
Nr. 126 De aanleg van een voetpad vanaf de Kerkstraat naar de begraafplaats.

9. Tekst voor de Nieuwsbrief en website;
a. Vergaderdata voor volgend jaar 2019 zijn;
 Op 26 maart 2019 om 20.00 uur in het Trefpunt,
 Op 22 oktober 2019 om 20.00 uur in het Trefpunt.
10. Afspraken en bijeenkomsten;
a. 19 november de wijkschouw Voorthuizen-centrum t.a.v. hondenpoepbeleid.
b. In januari 2019 gezamenlijke avond van Welzijn Barneveld en senioren avond.
c. Op 1 november j.l. was een deskundigen bijeenkomst over aardgas vrij wonen.
d. De gemeente gaat bijeenkomsten organiseren om de mogelijkheden voor zonneenergie breed te verkenen.
11. Rondvraag;
 De heren Hendriksen en Kakebeeke geven te kennen geluidsoverlast op zaterdag te
ondervinden van VVOP, zij vinden dat het niet nodig is om de hele dag harde muziek
buiten af te spelen. In eerste instantie gaan de bewoners eerst zelf het gesprek aan
met VVOP. Indien nodig kan bij overlast de politie worden gebeld op 0900-8844.
Mocht dit niet afdoende zijn dan kan er een mail richting gemeente.
 De heer B. Veenhuizen attendeerde ons erop dat er bij het legen van de containers
tegenover de Phonehouse, de inrit van de parkeerplaatsen en het winkelcentrum
voor minimaal 15 minuten wordt versperd. Dit heeft tot gevolg dat het verkeer de
parkeerplaats niet op kan en dat het fietspad en de Hoofdstraat verspert raakt. Het
verkeer gaat daardoor een andere toegang zoeken en gaat zodoende tegen de
rijrichting in de uitrit op.
 Arend Kleijer (SGP) en de overige raadsleden zou graag zien dat het Wpf een
gedachte gang heeft over de te ontwikkelen nieuwbouw appartementen naast de
kerk aan de Rubensstraat/Kerkstraat. De helft van de gronden zijn van de Gemeente.
Inge vraagt wat de plannen zijn en zal iedereen inlichten. Is inmiddels gebeurd.
 Marten de Blecourt deelt mede dat er op de Molenweg een “Display” wordt
geplaatst, dit omdat er te hard gereden wordt.
 Jan de Wit deelt mede dat het verkeersbord op de hoek van de Koninginnelaan en de
Bakkersweg zich volledig tussen de boombladeren bevind en niet zichtbaar is.
Is inmiddels gebeurd.
 Joep van Tilburg vraagt of de betonblokken bij de brievenbus langs het Vlasbekje
weg kunnen en vervangen kunnen worden door een groen afscheiding.
12. Sluiting.

Volgende vergadering is; 26 maart 2019 in het Trefpunt om 20.00 uur
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